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حبِِه َأجَْمِعُْهَ،
صْ
َل وَسَلِّْم عَلً سَُِّدِوَاُمحَمَّ ٍد وَعَلًآلِِه وَ َ
شهَ ُد أَنَُّمحَمَّدًا َعبْدُهُ وَرَسُىلُهُ ،الّلهُمَّ ص ِّ
ِال اهلل َوحْدَهُ َال شَرَِْكَلَهُ ،وَأَ ْ
شهَ ُد أَْن َّال إِلََه إ َّ
أَ ْ
صُْكُمْ وَإََِّاٌَِبتَ ْقىَي اهللِ ،فَقَدْ فَازَ الْمُتَّ ُقىْنَ.
أَمَّاَبعْدَُ ،فَُا ِعبَاَد اهللُِ .أوْ ِ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ ﭯ

سٔذؽ مجاعُ ٓؼ درمحيت اهلل،
ساٖ برؾساٌ نؿذ ؾارا مجاعُ داٌ نؿذ دٓرٖ ساٖ سيذٓرٖ سْؾاٖ برتكْ ٚنؿذ اهلل دغً
مػٔهْت سطاال ؾرٓيتَح داٌ مئػطلهً سطاال الرغيح .برإس تغفرلُ ،مٍْْىلُ نأمؿْىً اهلل
تيؿا مػريا ماس داٌ متؿت .مو سسْغطٍْح بردآلُ اّرؽ-اّرؽ ٓؼ برتكْ .ٚخارٓلُ
بهلً ،سبآٛل-بآٛل بهلً ادالُ بهلً تكْ ٚنؿذ اهلل .برتؿنت دغً مسبْتً ٍارٖ ضْرّ 61
مٕ تادْم خطبة ؾذ ٍارٖ آً" :تيؿا ضْرّ تٔذم مْغهني انْ مػيل تٍْيهْ".

(سْرٗ اجلنع٘ )2:
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سٔذؽ مجع٘ سهالني،
دامل ٍٔذّف نٔت آً ،ساو اد نٔت اّرؽ بٔاس ،اّرؽ لْار بٔاس ،اّرؽ مٔسهني ،اّرؽ
سذرٍاٌ اتاّ اّرؽ برادا ،مسيت اد سهْراؽ-نْرغح دّا اىساٌ ٓؼ ساغت برداس داٌ
باثل برقرباٌ نؿذ نٔت .ؾرتاو آالُ آبْ داٌ آُ ٓؼ تلُ مالٍرينً نٔت نذىٔا آً .ادؾٌْ
ٓؼ نذّا آالُ ضْرّ-ضْرّ ٓؼ باثل ميذٓذٓل داٌ مػادر نٔت.
تْضس ضْرّ مرّؾانً ّارٓسً ؾارا ىيب داٌ رسْل برداسرنً آ٘ الكرٛاٌ درؾذ سْرٗ
اجلنع٘ آ٘ ٓ 2ؼ تلُ دباخهً دأّل خطبة ٓؼ برمكصْد" :دٓالُ اهلل ٓؼ مػْتْسهً دامل نالػً
ني ،سأّرؽ رسْل (ىيب حمنذ صل ٙاهلل علُٔ ّسله) درؾذ بػسا
اّرؽ–اّرؽ (عرب) ٓؼ ُأمِِّّٔ ْ
مرٓو سيذٓرٖٓ ،ؼ ممباخانً نؿذ مرٓو آ٘-آ٘ اهلل (ٓؼ ممبْقتٔهً ناسا ٌٛاهلل داٌ
نهْاسأىح) ،داٌ ممربسَٔهً مرٓو (درٖ إعتكاد ٓؼ سست) سرتا مػادرنً مرٓو نتاب
اهلل (الكراٌ) داٌ حهنُ (ؾػتَْاٌ ٓؼ ميذامل مػيا ٖٛحهْو-حهْو شرع) داٌ سسْغطٍْح
مرٓو سبلْو (نذاتػً ىيب حمنذ) آت ادالُ دامل نسسنت ٓؼ ثات".
رسْل اهلل صل ٙاهلل علُٔ ّسله تْرّت مجاتانً تيتؼ نلبًَٔ مػادر علنْ دامل حذيث ٓؼ
درّآتهً اّلُٔ دَابِ ْر رىض اهلل عيُ ٓؼ برمكصْد" :سسْغطٍْح اهلل تعاىل تٔذم ممبػهٔتهً
انْ سباضاٖ اّرؽ ٓؼ مجْلٔتهً داٌ مجْنرنً ،تتايف دبػهٔتهً سباضاٖ ضْرّ ٓؼ
ممْدٍهً".

(رّآ٘ مسله)

صرِٖ:
نالو علنا ٛدْض مجاتهً تيتؼ نبآٛكهً مػادر علنْ سؿرتٕ نات ش يخ حَسَ ًْ اَلبَ ْ
"ناالّ علنا ٛتٔذم اد دتػُ-تػُ نٔت ىسخاٖ نادأٌ نَٔذّؾً مأىسٕ لكساٌ بٔياتؼ .دغً
2

جابنت اضام اسالم نضري مالك

نات ال ًٓٛداس علنآ ٛؼ مػادر علنْ نؿذ مأىسٕ بْلُٔ نلْار درٖ عَالَه نذأٍلً داٌ
ماسْم نذامل ننأىسٔأٌ ٓؼ دملٔانً.
ؾارا ضْرّ ٓؼ إخالص ميذادٓهً مأىسٕ مػيل اهلل،نبسرىح داٌ مػيلهً مأىسٕ دغً ؾرنارا
ٓؼ حل داٌ باطٔل ،مػيل داٌ مػتاٍْٖ علنْ .سَْبْغً دغً آت ،نٔت سباضاٖ اّرؽ
بٔاس داٌ اىل مْرٓذ سؿاتْتح مػتاٍْٖ ،مػخرميت داٌ ميذاض ادب دغً ؾارا ضْرّ ٓؼ
مػادر نٔت مػيل حرّف ،مػريا داٌ ممباخ .ؾارا ضْرّ بْنً سَاج مػادر علنْ بَهً
ميذٓذٓل تيتؼ ادب داٌ اخالم سهالٔطْس ميذادٓهً ؾارا ضْرّ سباضاٖ سْرٖ تلذاٌ ٓؼ
سؿاتْتح دخْىتٍْٕ .آيلُ ٓؼ دؾرنتٔكهً اّلُٔ بطٔيذا صل ٙاهلل علُٔ ّسله داٌ ؾارا صخاب٘
رىض اهلل عيَه.
سٔذؽ مجع٘ ٓؼ دحرميت سهالني،
ؾذ زماٌ سربا مْدٌ آً ،اد سطلٔيتري مصارنت مػػطـ علنْ ٍاخ برادا دٍْدْؽ دارٖ
تيؿا ماللْ ٖٛؾراىتارأٌ ضْرّ سذاغهً مرٓو لْؾا علنْ بْنً ٍاخ ؾنٔيذاًٍ معلْمت
مسات مات تتايف اٖ مرّؾانً تربُِّٔ ،تْجنْم ادر داٌ ؾيذٓذٓكهً ٓؼ ٍاخ ممؿْ دبرٖ اّلُٔ
سأّرؽ ٓؼ برىاو ضْرّ.
مسؿيا دغً مسبْتً ٍارٖ ضْرّ ؾذ تاٌٍْ آً ،خطيب مجع٘ مػادل نٔت اّىتْم ساو-ساو
مػٔػت ننبالٕ ،مػَرضا ٕٜضْرّ داٌ داس-داس مرٓو .تيتْخ اضل سْنر باضٕ سأّرؽ
ضْرّ ممؿْ مػٔػاتٕ مْرٓذ-مْرٓذخ ٓؼ راماٖ ،تتايف ادالُ تٔذم ّادر دو سساّرؽ مْرٓذ
آت اّىتْم تٔذم مػيالٕ سرتا مػٔػاتٕ ضْرّ ٓؼ ؾرىُ مػادرخ.
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اؾانُ ٓؼ سْادرخ اّىتْم نٔت النْنً بْات ضْرّ-ضْرّ نٔت؟ نٔت ّادر
ميظاٍرينً راس ترميا ناسُٔ نؿذ اىساٌ ٓؼ ساغت برداس آً .مْغهني نٔت تٔذم
سذر ،ؾذ ٍارٖ آً ،نذآأٌ ٓؼ نٔت نخايف آً ادالُ برؾْخنا درٖ سطاال اّسَا داٌ
ؾػْرباىً ؾارا ضْرّ نٔت .مْغهني دْض اّلُٔ دعا ٛبرنهالًٓ ،ؼ تٔذم ؾرىُ ؾْتْس
داّخؿهً اّلُٔ بهس ضْرّ-ضْرّ نٔت سلؿس صالٗ مرٓو .آتلُ سالُ ساتْ ؾْخنا
برنتح نَٔذّؾً نٔت سهلْارض نٔين .ساو اد ضْرّ آت ماسُٔ ٍٔذّف اتاّ سْدِ
ننبالٕ نرمح٘ اهلل ،دعانيلُ نسذَرتأٌ مرٓو ،ساو اد ددىٔا ماٍْؾٌْ داخريٗ نلل.
سهالٕ دٖ ميذادٖ ضْرّ نٔت ،سالما-الماخ دٖ ادالُ ضْرّ نٔت.
سٔذؽ مجع٘ سهالني،
ٍارٖ آً نٔت ميذغر ؾلباضاٖ تٍْنًَ داٌ نرٓتٔهً ٓؼ دملؿرنً بْات ضْرّ .ضْرّ-
ضْرّ دؾرتٔهاٖ ،دؾرلٔهُٔ داٌ درىذِ-رىذٍهً مرتبت مرٓو .نٔت ميذغر سأّرؽ ضْرّ
ٓؼ آػني دسامً اّلُٔ آبْ باف ،دمانٕ ٍنٌْ اّلُٔ اّرؽ ال ًٓٛداٌ سباضآح .اؾانُ انً
تردادٖ سأىذآح ؾٔيْمٔيا داٌ ضذاال آً ترّس ميرّس برالنْ؟ ّادرنُ سساّرؽ آت
مرىذاِ-رىذٍهً مرتبت سأّرؽ ضْرّ ،مػَٔيا ،ملْىرتنً نات-نات خرخأٌ نؿذ
ضْرّخ اتاّ ضْرّ اىل-اىكح .ادنُ ؾػهت اتاّ ّاؽ رٓػطٔت ٓؼ اد مػَارّسهً اّىتْم
نٔت مػَٔيا اّرؽ ال ًٓٛاؾاتُ سأّرؽ ضْرّ.
سٔذؽ مجع٘ سهالني،
تْضس ميذٓذٓل اىل-اىل ميذادٖ مأىسٕ ٓؼ برتكْ ٚادالُ تْضس ٓؼ امت سْنر .سْادرخ
مسْا ؾَٔل برساتْ ٍاتٕ ،برنرداساو داٌ تٔذم سالٔؼ سالُ مجاهلٕ اّرؽ اتاّ ؾَٔل الًٓٛ
دامل ميذٓذٓل اىل-اىل ميذادٖ اىساٌ برضْىا .نٔت تٔذم بْلُٔ ملتكهً ؾراىً ممبيتْم
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اخالم داٌ ؾرٓبادٖ اىل-اىل نٔت نؿذ ضْرّ-ضْرّ دسهْلُ سَاج .آبْ-باف سرتا
اٍلٕ مصارنت سَارّسح تْرّت ممآٛيهً ؾراىً سْادرخ .تْضس آبْ باف ادالُ اّىتْم
مػْنٍْهً ؾيراؾً ىٔالٖ مْرىٕ ماللْ ٖٛعنالً سَارًٓ درّمُ.
رسْل اهلل صل ٙاهلل علُٔ ّسله برسبذا ٓؼ برمكصْد" :ستٔاف اىل دالٍرينً دامل نادأٌ
فطرِ .مو نذّا اّرؽ تْاخ-لُ ٓؼ ميذادٓهً اىل آت براضاو َْٓدٖ ،اتاّ ىصراىٕ اتاّ
(رّآ٘ البخارٖ)
مادْسٕ".
ساّدارا-ساّدارانْ سهالني،
نٔت ؾستٔح انً مراسا نخْٔا سأىذآح نبآٛكهً ٓؼ نٔت النْنً نؿذ سساّرؽ،
تٔذم دٍرضا .ٕٜاف الضٕ دو نبآٛكهً دبالس ؾْال دغً مخًٍْ داٌ اجٔكهً.

مسهٔؿٌْ اف ساج نبآٛكهً ٓؼ نٔت النْنً ادالُ مسات-مات اّىتْم ميخارٖ رضا
اهلل ،ىامٌْ سباضاٖ مأىسٕ بٔاس ،نٔت دْض ممرلْنً سذٓهٔت ؾػَرضا ٌٛداتس ؾػْرباىً
داٌ نبآٛكهً ٓؼ دالنْنً .بطٔتْلُ دْض دغً ضْرّ-ضْرّ نٔت .ضْرّ-ضْرّ تٔذم
ساو سهالٕ مياضُٔ اّخاؾً ترميا ناسُٔ داٌ ساجنْغً درٖ اىل-اىل مْرٓذ مرٓو ،ىامٌْ
سباضاٖ اىل مْرٓذ ،نٔت ؾرلْ اّىتْم مػيؼ داس ٓؼ ؾرىُ دتابْر اّلُٔ ؾارا ضْرّ نٔت.
لَٔتلُ باضامياىا اماو مالو بً اىس ساغت مػخرميت ضْرّخ ٓؼ برىاو ىاَفع .بلٔاّ سػطْف
ميْغطْ ضْرّخ سهٔاٌ الما دٍادؾً ؾٔيتْ رّمُ ضْرّخ ،مسات-مات اّىتْم برتاثهً
سؤالً نؿذ ضْرّخ.
اسالو مػادر نٔت اّىتْم مػيؼ مرٓو ٓؼ باثل بربْدٖ ؾذ نٔت .مارٖ نٔت مجْرّتٕ
سهتٔو سرياِ رسْل اهلل صل ٙاهلل علُٔ ّسله .بطٔيذا بطٔتْ سذُٓ داٌ ٍٔبا تتهاال باف
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ساّداراخ ابْ طالب داٌ اسرتٓح خدجُ بيت خوٓلذ رىض اهلل عيَا مئػطل دىٔا .نراٌ دّا
اىساٌ آً بطٔتْ باثل ممبْات داس داٌ ممبيتْ بطٔيذا صل ٙاهلل علُٔ ّسله .اؾاتُ الضٕ
دساعت بطٔيذا ممرلْنً بيتْاٌ داٌ سْنْغً دٔتْ .ابْ طالب لُ ٓؼ تلُ مػنبٔل أماىُ
مملَٔارا ىيب سلؿس آبْ داٌ داتْم بطٔيذا مئػطل دىٔا .ابْ طالب ميذاض ىيب دغً ؾيِْ
ناسُٔ سآؼ .بطٔتْ دْض خدجُ ٓؼ تلُ ممبليذانً ٍرتاخ اّىتْم ممبيتْ ؾردْاغً دعْٗ ىيب
صل ٙاهلل علُٔ ّسله.
سهالٕ الضٕ ،خطيب ٍارٖ آً مجرّ اّىتْم نٔت ساو-ساو مػٔػاتٕ داس ضْرّ نٔت.
اّىتْم آبْ داٌ آُ ،دٓذٓكلُ اىل-اىل نٔت اضر مػخرميت ضْرّ-ضْرّ ٓؼ باثل ميابْر
داس داٌ بكيت نؿذ مرٓو .نٔت سيذٓرٖ ؾرلْ ميذادٖ خْىتِْ داٌ تلذاٌ اّىتْم سيتٔاس
مػٔػاتٕ اىساٌ-اىساٌ ؾيتٔؼ ٓؼ ؾرىُ ميابْر داس دامل ٍٔذّف نٔت.
فرماٌ اهلل سبخاىُ ّتعاىل ددامل سْرٗ ال عنراٌ آ٘ ٓ 61ؼ برمكصْد" :اهلل ميرغهً (نؿذ
سهلٔاٌ خملوقح دغً دلٔل-دلٔل داٌ بْقيت) ،بَْاساخ تٔاد تًٍْ (ٓؼ برحل دمسبُ) مالٓٛيهً
دٖ ٓؼ سيتٔاس ميتذبري (سلْرِّ عامل) دغً نعادٓلً ،داٌ مالٜه٘-مالٜه٘ سرتا اّرؽ-
اّرؽ ٓؼ برعلنْ (مػانْ ٖٛداٌ ميطسهً دْض ٓؼ دمٔهٔاٌ) تٔاد تًٍْ (ٓؼ برحل دمسبُ)
مالٓٛيهً دٖ ٓؼ مَا نْاس ،الضٕ مَا بٔذكساٌ".
ﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷ
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بَازَكَ اهللُ نِيْ ًنَكُمْ بِانْقُسْءَانِ انْ َع ِظيْمِ ًَوَ َف َعنِي ًَإِيَّاكُمْ بِمَا ِفيْوِ ِمهَ اْألَيَاتِ ًَانرِّكْسِ اْنحَ ِكيْمِ ًَتَقَبَّمَ ِمنيي ًَِمنْكُمْ تِواًَتَو إِوهو ىٌَ انََِّّميْ ُ
َّائِسِ انْمَّْهِِمْيهَ ًَانْمَّْهِمَاتِ ًَانْمؤِْمِنيْهَ ًَانْم ْؤِمنَاتِ اْ َأل ْحيَاءِ مِنْيمْ ًَاْ َألْمٌَات
انْعَِهيْم .أَ ُقٌْلُ َقٌْنِيْ ىَرَا ًَأَسَْتغْفِس اهللَ انْ َع ِظيْمَ نِيْ ًنَكُمْ ًَِن َ
فَاسَْتغْفِسًْه إِوهو ى ٌَ اْنغَ ُفٌْز ا َّنس ِحيْم.

*** *** are_peace
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